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TOT MAI MULTE BAZE SPORTIVE
LA ORAȘE

Activitatea sportivă atrage 
pe terenurile de sport sute 
de mii de tineri și tinere de pe 

întreg cuprinsul țării. An de an 
crește dragostea tineretului nostru 
față de activitatea sportivă, crește 
dorința sa de a-și căli forțele 
și de a-și întări sănătatea in 
întrecerile avîntate de pe terenu
rile de sport.

Pentru a putea cuprinde noi 
mase de sportivi este necesară o 
continuă dezvoltare a bazei ma
teriale a mișcării sportive și, în 
special, construirea și amenajarea 
de noi terenuri și baze, simple și 
complexe. Fără îndoială că de cea 
mai mare importanță în această 
acțiune sînt inițiativa maselor de 
sportivi, elanul cu care tineretul 
pornește să-și amenajeze prin 
muncă voluntară aceste noi baze, 
precum și capacitatea organizato
rică a activiștilor mișcării de cul
tură fizică și sport, care trebuie să 
atragă și să conducă masele de 
sportivi în realizarea acestor ini
țiative.

O corespondență sosită de cu- 
rind de la subredacția noastră din 
Cluj ne vorbește despre frumoa
sele realizări ale colectivului spor
tiv din Ocna Mureș. Bucurîndu-se 
de sprijinul și îndrumarea organi
zațiilor de masă, consiliul acestui 
colectiv a pornit cu elan la o se
rie de frumoase realizări. Astfel, 
tribuna stadionului colectivului 
Sportiv a fost lărgită, iar acum 
se studiază posibilitatea folosirii re 
surselor locale pentru amenajarea 
unui bazin de înot care să poată 
ti utilizat și în cursul iern i.

Nenumărate sînt exemplele in ca
re inițiativa maselor de sportivi, 
just îndrumate, a dus la succese 
importante în domeniul lărgirii 
numărului de baze sportive. Noile 
terenuri de sport ale colectivelor 
Voința și Progresul Piatra Neamț, 
lucrările pentru reamenajarea prin 
muncă voluntară a stadionului Lo
comotiva Sibiu, noul club al spor
tivilor din Hațeg, sînt doar cîteva 
dintre aceste exemple.

Cu același elan muncesc tinerii 
de la sate pentru amenajarea de 
terenuri de sport. Sportivii din co
muna Oriișoara au pornit să-și 
lărgească terenul de sport dotîn- 
dtt-1 cu noi instalații. In regiunea 
Baia Mare au fost amenajate te
renuri simple în comunele Metiie- 
șul Aurit, Terebești și Baba No
vac, iar în comuna Halmeu, spor
tivii, în frunte cu utemiștii, au a- 
rnenajat un frumos teren de fot
bal. In comunele Vetiș, Lazuri, 
Dorolț etc. au fost amenajate piste 
G.M.A., la M hăileștj (reg. Bucu
rești) un teren sportiv, iar în co
muna Mociu (r. Sărmaș) a fost 
creat un frumos club sportiv.

Nu pretutindeni, însă, există a- 
ceeași preocupare față de rezolva-

Reprezentativa de fotbal a R. Cehoslovace 
a învins echipa Austriei cu 3-2 (2-2)

PRAGA 27 (prin telefon). Pe 
stadionul „Jan Șverma" din Brno, 
în fața a 45.000 de spectatori s-a 
desfășurat întîlnirea internațională 
de fotbal dintre reprezentativele A 
ale R. Cehoslovace și Austriei, ter
minată cu victoria ’ echipei ceho
slovace la scorul de 3—2 (2—2).

De la început atacă gazdele și în 
min. 6 de joc deschid scorul prin 
Prochazka, care a interceptat o 
pasă de la Crha. Jucătorii austrieci 
contraatacă periculos, însă Houșka, 
atent, reține balonul. La un atac al 
jucătorilor cehoslovaci, Pazdera 
este faultat în careu de Rockl. Lo
vitura de 11 m. este executată cu 
precizie de Crha, astfel că echipa 
cehoslovacă urcă scorul la 2—0. 
Austriecii beneficiază și ei de o 
lovitură de la 1J, hj., Wsă Ocwițk

Șl SATE
rea cu succes a problemei bazelor 
sportive. Uneori, se ivesc greutăți 
inutile, provocate de unele organe 
atone; cind este vorba de reame
najarea unor baze sportive. Astfel, 
lucrările de lărgire și reamenajare 
a stadionului Tineretului (Locomo
tiva) din Orașul Stalin întimpină 
multe greutăți din partea admi
nistrației întreprinderilor învecina
te, Cicoarea și Fabrica de Cauciuc. 
Alteori, se face simțită condamna
bila indiferență a unor colective 
sportive față de bazele pe care le 
au în îngrijire (Avîntui „Comu
na din Paris** și Avîntui „Recon- 
strucția** din Piatra Neamț, Progre
sul Suceava, Recolta Bechet — r. 
Gura Jiului). Cîteodată această in
diferență merge foarte departe. 
Astfel, la Poiana Cîmpina, colecti
vul Flacăra a sistat lucrările de 
construcție a stadionului începute 
încă cu ani în urmă. De asemenea, 
în mediul sătesc, unele sfaturi 
populare, în loc să sprijine acțiu
nile de amenajare a bazelor spor
tive, iau hotărîr; abuzive, de des
ființare sau folosire în alte scopuri 
a unor terenuri existente. Așa s-au 
petrecut lucrurile în comuna Bog- 
dânești (r. Tg. Ocna), unde sfatul 
popular a desființat un teren de 
sport, recent amenajat de tineri, 
și în comuna Sîncrai (r. Hue
din) unde președintele sfatului 
popular, tov. L. Steț, a dat dispo
ziții ca terenul de fotbal, amenajat 
prin muncă voluntară de tineretul 
sportiv al comunei, să fe folosit 
în alte scopuri.

Consiliile centrale și regionale 
ale asociațiilor sportive, precum Și 
comitetele regionale, raionale și 
orășenești C.F.S. au datoria de a 
sprijini colectivele sportive în efor
turile lor pentru lărgirea bazei ma
teriale și de a le instrui în scopul 
inițierii unei adevărate campanii 
de amenajare, prin muncă volun
tară, a noi Și noi baze sportive. 
Această campanie trebuie să se 
desfășoare cu deosebită intensitate 
la sate, sub lozinca „Nici o comu
nă fără teren sportiv**. Pe linia 
sarcinilor trasate de Hotărîrea Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R. 
din 26 iunie 1949, sfaturile popu
lare trebuie să sprijine dezvoltarea 
baze; materiale a mișcării de cul
tură fizică și sport, ajutnd colec
tivele sportive să-și amenajeze noi 
terenuri și evitînd folosirea acestor 
terenuri în alte scopuri de cît cele 
pentru care au fost create.

In vederea morilor competiții de 
mase care vor avea loc în vara 
aceasta, colectivele sportive de la 
orașe și de la sate au datoria de 
a porni din timp la amenajarea și 
reamenajarea bazelor, oferind ma
selor de sportivi posibilitatea de 
a concura în cele mai bune con
diții, contribuind totodată la o și 
mai largă dezvoltare a mișcării 
noastre de cultură fizică și sport.

trage slab, astfel că portarul ceho
slovac respinge. Oaspeții reușesc 
să reducă din handicap în min., 36, 
cînd Probat înscrie primul gol. In 
ultimul minut al primei reprize 
Dienst egalează. După pauză, echi
pa cehoslovacă joacă mai organizat 
și în min. 51 Peșek, primind o pasă 
de la Krizak înscrie punctat vic
toriei.

La Vienna, echipa secundă a Aus
triei a dispus de selecționata se
cundă a R. Gehoslovace cu scorul 
de 6—4 (3—1). La Bratislava echi
pele de juniori au terminat la e- 
galitate: 2—2. La Liberec s-au în- 
tîlnit echipele de tineret ale R. 
Cehoslovace și R.D. Germane. Vic
toria i-a revenit echipei germane 
cu scqgjl dg 4—1.

ANGELICA ROZEANU (R.P.K.) Șl FERENC SIDO (R.P.U.) AU CUCERIT CITE TREI TITLURI 
IN CONCURSUL INTERNAjIUNAL DE TENIS UE MASĂ

Peste 3500 de speotatori au asi
stat ieri la finalele concursului in
ternațional de tenis de masă des
fășurate în sala sporturilor de la 
Floreasca. Cel mai mare succes l-a 
realizat maestra emerită a sportu
lui și campioană mondiadă Angeli
ca Rozeanu, care a terminat neîn
vinsă toate probele la care a luat 
parte. Angelica Rozeanu a cîștigat 
detașat în finala probei de simplu 
femei, datorită unui joc variat și 
a unei excelente tactici. De aseme
nea, în finalele probelor de dublu 
fete și dublu mixt, campioana mon- 
dîaslă a fost într-o excelentă dispo
ziție de joc.

Același succes l-a obținut și fo
stul campion mondial, jucătorul 
maghiar Ferenc Sidio, care a ieșit 
învingător la simplu bărbați, du
biu bărbați (alături de J. Koczlan) 
și dublu mixt (împreună cu Ange
lica Rozeanu), desfășurând un joc 
complet.

Dintre finatiști, o remarcă spe
cială merită Toma Reiter, pentru 
jocul făcut la simplu și dublu băr
bați, Matei Gantner (dublu băr
bați) și Eva Koczian, care în fi
nala probei la dublu mixt a jucat 
foarte bine

REZULTATE TEHN’rCE

SIMPLU BĂRBAȚI

Turul I. — Sido (R.P.U.) — Tul- 
cea 3:0, Bottner (R.P.R.) — Bar- 
lovic (R.P.F. Jugoslavia) 3:2, Preo
tesei—Negreanu 3:2, Matei Gantner 
—Ananighian 3:0, Szeppesi (R.P.U ) 
—J. Garabedian 3:0, Stan Ilie—Lă- 
zărescu 3:1, Mrreea Popescu — Io- 
nescu Soare 3:0, Vogrinc (R.P.F. 
Jugoslavia) — Șirlincan (R.P.R) 
3:0, Grujic (R.P.F. Jugoslavia) — 
Bujor (R.P.R.) 3:0, Pesch — Saia- 
balian 3:0, Somogy (R.P.U.) — 
Grunfeld (R.P.R.) 3:0, Markovic
(R.P.F. Jugoslavia) — Arrironache 
(R.P.R.) 3:0.

Turul II — Sido (R.P.U.) — Bott- 
ner (R.P.R.) 3-1, (Bottner a avut 
o frumoasă comportare în acest 
meci), Gantner — Preotesei 3:0, 
Szeppesy (R.P.U.) — Stan Ilie
(R.P.R.) 3:1 (A fost o partidă spec
taculoasă, în aare ambii jucători 
s-au remarcat prin contraatacuri), 
Vogrinc (R.P.F. Jugoslavia) — 
Mircea Popescu (R.P.R.) 3:0 (Ju
cătorul jugoslav a obținut o victorie 
meritată, cîștigînd cele trei seturi 
la 16,19 și 13), Koczian (R.P.U.) 
— Harasztosi (R.P.R.) 3:2 (19-21, 
21:17, 13:21, 21:9, 21:12). A fost 
cel mai spectaculos meci din cadrul 
sferturilor de ftaata, la aceasta 
contribuind și evoduția scorului, 
care a fost favorabil, pe rind, 
ambilor jucători. Grujic (RP.F. 
Jugoslavia) — Pesch (R.P.R.) 
3:0 (19, 17, 20). Meciul a fost 
spectaculos, cu multe contra
atacuri, iar victoria i-air fi putut 
reveni la fel de bine și tai Pauă 
Pesch. Grujic s-a dovedit însă mai

calm și acest fapt a fost determi
nant. Somogy (R.P.U.) — G. Ga
ra bed ian (R.P.R.) 3:0, Reiter —
Markovic (R.P.F. Jugoslavia) 3:0 
(11, 12, 7). -

Sferturi de finală: Sido-Gantner 
3-1 (13-21, 21-14, 21-13, 21-15).
Szepesy — Vogrinc 3-1 (21-15, 9-21, 
21-17, 21-14); Koczian — Grujic 3-2 
(12-21, 13-21, 21-11, 21-16, 21-18); 
Reiter — Somogy 3-1 (21-18, 11-21, 
21-17, 21-16). Semi finale: Sido— 
Szepesy 3-1 (13-21, 21-18, 21-6, 21- 
12); Reiter — Koczian 3-0 (15,
16, 19). Finala: Sido — Reuter 3-1 
(22-20, 18-21, 21-11, 21-16).

SIMPLU FEMEI

Turul I. — Angelica Rozeanu — 
M. Barasch 3:0, Urek (R.P.F. Ju
goslavia) — Magyairi (R.P.R.) 3:2. 
(A fost un meci deosebit de echi
librat, în care, în mod normal, 
victoria îi putea reveni reprezentan
tei noastre, dacă în finali și-.ar fi 
putut stăpîni emoția), Sari Sz-asz
— Tâmpa 3:0; Hona Kereikes
(R.P.U.) — Nikolic (R. P. F. Ju
goslavia) 3:0; Simon (R.P.U.) — 
Golopetnița (R.P.R.) 3:1 Tînăna
noastră reprezentantă Maria Gok>- 
pența a avut o excelentă compor
tare, realizând un joc spectaculos, 
la un riidcat nivel tehnic. Covic 
(R.P.F. Jugoslavia) — Babikian 
(R.P.R.) 3:2; Ella Zeller — Pia Du- 

mistrescu 3:0; Eva Koczian (R.P.U.)
— Geta Strugaru (R.P.R.) 3:2. Geta 
Strugaru a condus în această par
tidă cu 2:0, jucînid foarte bine, cu 
lovituri de atac de pe ambele părți.

Sferturi de finală. Angelica Ro- 
zeanu (R.P.R.) — Urek (R.P.F. 
Jugoslavia) 3:0; Sari Szasz (R.P.R.)
— Ilona Kerekeș (R.P.U.) 3:2
Meciul a fost pasionant, atrăgînd 
aplauzele entuziaste aile tuturor 
spectatorilor. Sari Szasz are meri
tul că, fără a se descuraja în fața 
avantajului adversarei sale, a reu
șit să refacă handicapul, să lupte 
cu calm în momentele dificile și 
să învingă. Simon (R.P.U.) — Co
vic (R.P.F. Jugoslavia) 3:1; Eva 
Koczian (R.P.U.) — Ella Zeller 
(R.P.R.) 3:2.

Semifinale: Angelica Rozeanu — 
Sari Szasz 3:0; Simon — Eva Koc
zian 3:2 (Este interesant faptul că 
Eva Koczian a condus la seturi 
cu 2:0).

Finala: Angelica Rozeanu—Ag
nes Simon 3-0 (11,9, 18).

DUBLU FETE

Sferturi de finală: Angelica 
Rozeanu, EHa Zeller — Dumitrescu, 
Barasch 3:0; Covic, Nicotic (R.P.F. 
Jugoslavia) — Magayani, Gali 
(R.P.R.) 3:1; Kerekeș, Szasz
(R.P.U., R.P.R.) — Strugaru, Ba
bikian (R.P.R.) 3:1; Koczian, Si
mon .(R.P.U.) — Urek, Tâmpa 
(R.P.F. Jugoslavia, R.P.R.) 3:0.

Semifinale: Angelica Rozeanu, 
Ella Zeller — Covic, Nicotic 3:0; 
Eva Koczian, Agnes Simon (R.P.U.)

— Kerekeș, Szasz (R.P.U., R.P.R)]
3:0. 1

Finala: Angelica Rozeanu—EHa 
Zeller = Eva Koczian — Agnes 
Simon 3-2 (21-14, 21-16, 21-23 94 
21, 21-10).

DUBLU BĂRBAȚI
Turul I: Sido, Koczian (R.P.U.)]

— Andromache, Gavrilescu (R.P.R.)1 
3:0; Harasztosi, Popescu (R.P.RȚ1 
—_ Preotesei, Lăzăresou 3:0; Vo- 
grime, Grujic (R.P.F. Jugoslavia),
— Pesch, Bujor (R.P.R. 3:1;
Markovic, Bottner (R.P.F. Ju-t 
gosțavia, R.P.R.) — Ganabediain, 
Șiriincan 3:1; Barlovic, Hudeiz 
(R.P.F. Jugoslavia) — Stan, Ne
grea,mu (R.P.R.) 3:1; Retiter, Gant
ner — Hossu, Ionescu Soare 3:0.

Sferturi de finală: Vogrinc, Gru
jic (R.P.F. Jugoslavia) — Hairasz- 
tosi, Popescu (R.P.R.) 3:2; Szepesi, 
Somogy (R.P.U.) — Markovic,
Bottner 3:0; Reiter, Gantner —’ 
Barlovic, Hudetz 3:1.

Semifinale: Sido, Koczian — Vo
grinc, Grujic 3:0; Gantner, Reiter
— Szepesy, Somogy 3:0.

Finala: Sido — Koczian “ Rei
ter — Gantner 3-2 (7-21. 21-13, 
22-24, 21-18, 21-19)'.

DUBLU MIXT

Turul I. — Angelica Rozeanu, 
Ferenc Sido (R.P.R. R.P.U.) — 
Pia Dumitrescu, Hudec (R.P.R,, 
R.P.F. Jugoslavia) 3:0; Nicolltic, 
Grujic (R.P.F. Jugoslavia) — Stru
garu, Harasztosi (R.P.R.) 3:1;
Sari Szasz, Reiter — Tompa, Ga- 
vriilescu 3:0; Simon, Somogy 
(R.P.U.) — Covic, Markovic (R.P.F. 
Jugoslavia) 3:0; Ilona Kerekeș, J. 
Koczian (R.P.U.)’ — Barasch, Bar
lovic (R.P.R., R.P.F. Jugoslavia)' 
3:0; Ella Zeller, Gantner — Babi
kian, Bottner 3:2; Urek, Vogrinc 
(R.P.F. Jugoslavia) — Golopența, 
Popescu (R.P.R.) 3:2; Eva Koczian, 
Szepesy (R.P.U.) — Magyari, Bu
jor 3:0.

Turul II: Rozeanu, Sido — Ni- 
colic, Grujic 3:0; Simon, Somogy — 
Szasz, Reiter 3:1; Hoața Kerekeș, 
Koczian — Zeller, Găntaer 3:1; 
Koczian, Szepesy — Urek, Vogrinc

Semifinale: Angelica Rozeanu— 
Sido=Simon—Somogy 3-0 (16, 16 
12); Eva Koczian — Szepesy 
Hona Kerekeș — J. Koczian 3-f 
(21-23, 21-18, 21-8, 21-19). Finala- 
Angelica Rozeanu — Sido = Eva 
Koczian — Szepesy 3-2 (13-21, 21,4 
13, 9-21, 21-14, 21-18).

Sus: Reprezentantul R.P.F. Ju-ț 
goslavia, Iosip Vogrinc a desfă
șurat un joc spectaculos, ofensiv și- 
deosebit de variat.

In stingă: Agnes Simon, Eva 
Koczian și Ilona Kerekeș, compot 
nentele 'echipei reprezentative a 
R.P.U. care a întrecut echipa R.P.R, 
cu scorul de 5—1. La proba de- 
simplu femei Simon s-a clasat îuu 
finală, iar Koczian în semifinală.

(Foto M. BămușJ;



CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BASCHET Campionatul categoriei B la fotbal
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PROGRESUL TG. MURES - 
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 

39—60 (15-28)
Joc de factură tehnică modestă. 

iBucureștencele au condus tot tim- 
pul și au reușit numeroase contra- 
atacuri rapide, dirijate în special 
de Eva Ferencz. Baschetbalistele 
de la Progresul au ratat multe a- 
runcâri libere și s-au grăbit în ac
țiunile de sub coș. Majoritatea ju
cătoarelor ambelor echipe au comis 
cîie patru greșeli personale. S-au 
remarcat Eva Ferencz, Simona 
Poenaru, .Magda Niculescu (Loco
motiva) și Olga Catona, Iuliana 
Simo-i (Progresul).
PROGRESUL ORADEA - Șl BNȚA 
INV. BUCUREȘTI 65—58 (31—24)

Lupta dintre cefe două echipe a 
fost destui de strinsâ. P nă ia ur
mă însă oră-encete, avind o mai 
bună precizie in aruncări, au reu
șit să-și m.nțină cefe 7 puncte a- 
vantaj acumulate încă in prima re
priză. S-au remarcat Mayer, Szabo, 
Darabaș (Progresul) ți Adriana 
Florescu, Firimide (Știința).
ȘTIINTĂ CLLJ — PROGRESUL 

ARAD 70—28 (26—13)
Așa cum arată ți scocul, victoria 

studentelor a fost categorică, ele 
arătind ia această partidă o accen
tuată revenire de formă. In deosebi 
in cea de a doua parte a jocu'aî. 
diijencrle s-au detașat net prin nu- 
nvroase contraatacuri încununate de 
succes. Au dat satisfacție: Sebes- 
tien, Papp, Șerbcn (Știință) și 
Bauer (Progresul).

MASCULIN
CI.«MO TG.MUREȘ — PROGRE- 

, SUL ORAȘUL STALIN 64—83 i
J (-30—32)

întrecere pasionantă și spectacu- : 
■Joasă. După un început puternic, 
Dinamo' conduce în min. 12 cu 
27—IX Dar oaspeții, prin contra- | 
atacuri rapide, reduc handicapul, e- I 
gaiează ți apoi iau conducerea. La Ș 
reluare, baschetba iștii din Orașul

Slalin își măresc avantajul, însă 
localnicii revin puternic și in min. 
28 jau din nou conducerea: 47—44. 
De aci scorul alternează și dinamo- 
vîștii jucînd mult maj calm în fi
nal, reușesc să cîștige la un punct 
diferență. Astfel, ei obțin o victo
rie foarte prețioasă asupra liderului 
campionatului S-au remarcat: Bodo, 
Koos, G. Berekmeri (țDinamo) și 
Crișan, -Ciortea, Masievici (Pro
gresul)

D1NAMO ORADEA — CjC-A. 
57—59 (18—30 ; 46—46 ; 50—50)

Baschetbaliștii de la C.CA. au 
primit o ripostă dîrză din partea ju
cătorilor crădeni, fiind Ia un pas 
de infrîngere. Deși în prima repri
ză, printr-un joc rapid ți o serie 
de combinații reușite, C.CLA. izbu
tește să-și asigure un avantaj de 
12 puncte, dună pauză echipa bucu- 
rețteană rai mhi desfășoară aceiași 
joc de benă calitate și este depă
șită de gazde, datorită m special 
preciziei acestora in aruncările la 
coș. De-abta in prelungiri C.C.A. 
reușește să-ți asigure un coș dife
rență, obțirrind astfel victoria. Au 
dat satisfacție. Folbert, Stamatescu. 
Ciiugareanu (C.CLA) și Constanti- 
nescu. Till, Vania (Dinamo).
ȘTHNTA TIMISOARA - PROGRE

SUL FINANȚE BĂNUI 40—47 
(19-21)

Sucureștenîi au desfășurat un 
joc mai organizat s-au apărat mai 
bine în situațiile dificile și au avut 
contraatacuri reușite. Timișoarenii 
au jucat fără convingere (în special 
in ultima parte a meciului) și au 
ratat multe aruncări libere. S-au 
remarcat Popovici, Trandafir (Pro
gresul) și \ iorel Pușcașu, Radules
cu .Știința).

CONTRUCTORUL SIBIU — 
DINAMO BUCUREȘTI 33—67 

. (13-28)
in partida desiășurată la Orașul 

Staiin campionii atf repurtat o vic
torie ușoară. De la ei au dat sa
tisfacție Giurcufescu, Constantinide 
si Dan Nicuiescu. iar de la sibfeni 
Anghe! și Davidescu

Cz&Msateie republcane de volei
MASOJUN

ȘTIINȚA TIMIȘOARA-Di.NA.MO 
IX 3—2 (11 — 15, 10—15, 15—7,

15—7, 15—10)
TIMIȘOARA 27 (de lî subre- 

dacția noastră).
I.n primele două seturi dfearuo- 

viștii au practicat un volei de bu
nă calitate. La situația de 2—0 
pe.mru Dinamo IX, aspectul jocu
lui se schimbă. Studeoți: au o re
venire puternică, și în special a- 
tacul lcr funcționează mai bine, ki 
ultimul set. Dinamo IX a condus 
cu 10—4, dar apoi nu a mai făcut 
nici un punct.

S-an remarcat. Toma Heinrich. 
Cărpinișan și Perțache, ce la 
Știința, Eremia și Pențac • de la 
Dinamo IX.
FLAMURA ROȘIE TG. MUREȘ 
—ȘTIINȚA ARAD 1—3 (15—12, 

6—15, 7—15, 11—15)
S-au remarcat: Jitaru, Huber și 

"Boldur de la Știința, Pașcanu și 
Boroș de la Flamura roșie.

PROGRESUL lJdF. CLUJ — ME
TALUL ORAȘUL STALIN 3-0 

(6, 7, 13)

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
—VOINȚA ORAȘUL STALIN 

5—2 (15—10, 6—15, 15—2, 5—15 
15-5)

Cc-ns tractorul s-a prezentat sub 
posibilități. Jucătoarele din Orașul 
Staiin s-7r dovedit toarte bune In 
defensivă, car in atac n-au bene
ficiat decit de apoi tul unei singure 
trăgătoare: Mioara Radu

VOINȚA SIBIU—FLAMURA 
ROȘIE IAȘI 3-2 (15-2 15—8, 

(12—15. 13—15, 15—2) 
Gazdele an jucat slab, subesti- 

mîndu-S: adversarele- S-au remar
cat: Elena Roman și Eugenia B-> 
jită de la Vt*ța Sibiu, Emilia To- 
dirațeu și Olivia Movileam» •*“ la 
Flamura roșie last
PROGRESUL CLUJ — PROGRE 
SUL TIMIȘOARA 3—0 (11, 10, 10)

Primele curse cicliste pe șosea
159 de cicliști au participat ieri 

Ta primele întreceri de fond din 
•anul acesta, organizate de comite
tul C.F.S. al raionului 1 Mai și de 
colectivul sportiv Progresul I.T.B., 
pe soșeaua Urzicenî.

Distanța prea scurtă (60 km.), 
pentru categ. I și II, a făcut ca a- 
lergarea să nu aibă faze deosebite, 
plutonul menținîndu-se compact, cu 
mici excepții, pînă la linia de so
sire, pe care Ion Ioniță (C.C.A.) a 

•,trecut-o primul, urmat în ordine de 
D. Țtipa, E. Norhadian, C. Datcu 
|(cel mii activ în pluton) și N. Ste- 
țpanian, toți de la C.CA. Media o- 
srară a fost de 37 km., distanța fiind 
parcursă în 1 oră 37 min. și 34 
:sec.

In proba de 40 km, pentru categ. 
illl și neclasificați, Stan Ion (Di- 
•Jiamo) obține victoria tot la sprin-

. i.-sâșinău-i pe D. Ghioca 
(Dmamo), Ion Costan (Metalul), 
V. C-.cică (Locom.) și Vicențiu 
Grigorescu (Dinamo). Timp: 1 oră 
10 min. 15 sec; media orară : 
34,260 km. La semicurse, după 20 
km. parcurși în 35 min. 8 sec. (me
dia orară: 34.260 km.), C. Bacin
(Progr. F.B.) se clasează primul, 
urmat de C. Burdulea (Progr. F.B.), 
C. Antonescu (Dinamo), C. Pană 
(Rez. Muncă) și Ion Ștefan (Re
colta).

La fete, Maria Luțu. (Voința) s-a 
dovedit mai bine pregătită și, după 
10 km., a trecut prima linia de so
sire,

Din 21 concurenți, la proba pen
tru biciclete de oraș, G. Petrechescu 
(Lccom.) s-a clasat primul,

(Eugen Andrei, carespomderat)

Seria l-a
PROGRESUL SIBIU — LOCOMO
TIVA BUCUREȘTI 0—1 (0— I)

SIBIU 27 (prin telefon de la tri
misul nostru). — 5.000 de specta
tori au urmărit întrecerea dintre 
cele două echipe. Oaspeții 6-au 
prezentat bine din punct de vedere 
tehnic. însă terenul complet des
fundat, mai ales în fața porților, 
î-a dezavantajat în execuții. Gazde
le au compensat deficiențele de or
din tehnic prin elan. Unicul 
gol al partidei a fost înscris în 
min. 5 de Zeană, la capătul uoei 
combinații Călin-Raman-Zeană. Du
pă acest gol, ambele echipe au pe
rioade egale de dominare, dar oca
ziile sint ratate de Olaru și Ro
man (Locomotiva), Gherman și 
Badea (Progresul). La reluare, 
gazdele atacă mai energic, însă pe 
de o parte imprecizia ata-canților, 
iar pe de alta jocul organizat al 
apărări: ieroviare face ca scorul să 
nu mai poată fi modificat.

S-au remarcat: Vârzan II, Fe- 
renezi și Mihai (in prima repriză) 
de la oaspeți și Ghiță, Bodo, Gher
man de la gazde. A arbitrat corect 
I. Nuttner (Oradea).

S. MASSLER 
DINAMO 6 — FLAMURA ROȘIE 

SF. GHEORGHE l—0 (0—0) 
Joc de factură tehnică mediocră, 

din cauza înaintărilor ambelor e- 
chipe, care n-au avut finalitate în 
majorita'ea acțiunilor întreprinse. 
Griul, prin care Dinamo 6 a obți
nut victoria se datorește lui Radu, 
care a înscris în min. 65 dintr-o 
pasă primită de la Pătru. Gazddle 
au avut cei mai buni oameni în 
landa, Pinoșanu și Szekcili, iar 
oaspeții în Boroș, Sinka și Lazăr. 
Corect, arbitrajul lui I. Dobrin 
(Petroșani)

T1BERIU STAMA 
STIINTA CRAIOVA — METALUL 
UZINELE DE TRACTOARE ORA

ȘUL STALIN 0-3 (0—1)
CRAIOVA 27 (prin telefon). — 

Pe terenul Locomotria, în fața a 
peste 7.000 de spectatori. Metalul 
Uzinele de Tractoare a repurtat o 
frumoasă victorie asupra studenți
lor din localitate, cu 3-0 (1-0). Jo
cul a fost de factură tehnică burră. 
Primul gri a fost marcat în min 
44 de Marius, care a reluat o lo- 
vitară de colt executată de Cargri. 
In repriza a Il-a, metalurgiștii mai 
înscriu încă două goluri prin But- 
naru și Iacob. S-au remarcat Bul- 
dirr și Dumitrescu (Ștâmfa), But
narii, Marius și Theiss( Metalul). 
A condus corect Emil Kroner 
(București).
Constantin Motoc — corespondent 

METALUL STEAGUL ROȘU — 
LOCOMOTIVA CRAIOVA I—1 

<1-0)
ORAȘUL STALIN 27 (prin tele

fon). — Metalurgiștii an dominat 
majoritatea timpului, dar au ratat 
ocazii clare de gri. Un duel per- 

: manent intre atacanții ecfipej gjaz- 
dă și apărarea feroviarilor din 
Oa'ova a caracterizat această par
tidă. Au marcat: Herman (min. 
22) pentru Metalul și Dilă (min. 
60) pentru Locomotiva

/. Chirițescu, corespondent
FLACARA MOREN! — METALUL 

BUCUREȘTI 2—0 (1—0)
In prima repriză Metalul a do

minat, dar steril. Flacăra a contra
atacat, în deosebi pe aripi. Au 
marcat: Tocan (min. 12) și Vatan 
(min. 60). S-au remarcat Tccan, 
Guian de la Flacăra și Arsene de 
la Metalul.

''aid Andrei, corespondent

Seria Il-a
FLACARA MEDIAS — PROGRE

SUL ORADEA 3-1 (2-1)
Mediaș 27 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Comportarea 
echipej gazde a fost de-a drep
tul surprinzătoare, chiar și pentru 
cei mai înfocați suporteri. Flacăra 
a jucat în viteză și cu o deosebită 
vigoare. Diupă ce a fost condusă 
cu 1-0, a găsit resurse să egaleze 
și apoi să învingă. Motorul echi
pei a fost linia de mijlocași. Cele 
trei puncte au fost înscrise de 
Papai (min. 41) Binder (min. 44) 
și Moldovan (min. 87). Progresul 
Oradea s-a comportat foarte slab, 
înaintarea sa nu a tras decît două 
șuturi la poartă în fot meciul. U- 
nul dintre acestea a fost și golul 
marcat de Kâszegi (min. 24). Arbi
trajul tai D. Schuilder (București) 
corect și autoritar

RENATO ILIESCU
METALUL HUNEDOARA — ME

TALUL 108 2-0 (0-0)
Primul gri a fost înscris în 

min. 51 : Culenco a executat o lo
vitură de criț pe care Meghie a 
reluaț-o în plasă. Al doi'lea gol a 
fost înscris de Huzum în min. 86, 
dintr.-o pasă primită de la Tătă- 
rucă. A arbitrat bine C. Glămeanu 
(Timișoara).

(O. Rațiu, corespondent) 
FLAMURA ROȘIE CLUJ — ME

TALUL BAIA MARE 0-0
A fost un joc de slabă factură 

tehnică. înaintările celor două e- 
efripe nu au corespuns deloc, în 
schimb a impresionat jocul apără
rilor. In min. 88 Csaeatr (FI. ro
șie) a fost eliminat pentru atitu
dine nesportivă. A arbitrat Ladfe- 
lau Israel (București).

R. FISCH
MINERUL LUPEN! — LOCOMO

TIVA ARAD 00
Deși echipa gazdă a dorrinat 

mai mult, totuși n-a putut înscrie. 
O bună ocazie de gol au avut a- 
rădeniii (min. 41), cînd Tornean- 
schi, singur în fața porții, a tras 
afară de la 2 m. Apărările celor 
două echipe s-au comportat foarte 
bine. S-au remarcat: Brătilă și 
Groza (Minerul) și Popescu (Lo
comotiva) . A artxKnat corect: C. 
Albescu (Timișoara).

(Ion Ciortea, corespondent)
METALUL ORADEA —METALUL 

REȘIȚA 0-1 (0-!)
După ce au marcat în min. 8 

prin Urcan, reșițenii au jucat ex
clusiv în apărare. Orădenii au do
minat cu insistență, da- au ratat 
numeroase ocazii de gol. Din a- 
cest motiv, credem că rezultatul 
nu este just. S-au remarcat Ur
cai», Potoceanu și Zarici (Metalul 
Reșița), Melan, Borfoki (Metalul 
Oradea). A condus cu scăpări Far- 
caș (Satu Mare).

(G. Dumitrescu și E. S’nger 
corespondenți)

METALUL ARAD — METALUL 
CIMPIA TURZH 0-2 (0-2)

Joc de factură tehnică mediocră, 
terminat cu victoria meritată a 
oaspeților. Au înscris: Mari (min. 
18) la o lovitură de colț execu
tată de Takacs, și Copil I (min. 
26) la o lovitură de colț executată 
de Corneanu. S-ati remarcat: Mari, 
Ban, Rttzici și Copil I (Metalul 
Cîmpia Turzii) și Catranici (Me
talul Arad).

(Șt. Weinberger, corespondent) 
PROGRESUL SATU-MARE—LO

COMOTIVA CLUJ 2 1 (2-0)
Au marcat: Ambruș (min. 30), 

Ferenczj (min. 37) pentru Progre
sul și Busch (min. 72) pentru Lo
comotiva.

(N. Bara, corespondent) 
CLASAM^M

Seria Ill-a
DINAMO BÎRLAD — ȘT1INTA

IAȘI 2—1 (2—0)

Bîrlad 21 (prin telefon) — Joc 
foairte spectaculos, în care diniamo- 
vi'știii iau fost mai buni. Golurile au 
fost înscrise de Ciungu și Ciobo>ată 
pentru gazde și de Mar.inohi pentru 
oaspeți. S-iau remarcat: Ciungu, 
Apostriache și Cioboată de la Di
namo, Bedivan și Ianou de la Știin

ța. A arbitrat mulțumitor I. Șer- 
bămescu (Bacău).

V. Budu — corespondent
PROGRESUL FOCSANI — FLA
MURA ROȘIE BUHUȘ1 3—0 (1-0)

Focșani 21 (pirin telefon) — Joc 
de o bună factură tehnică; jucă
torii de la Progresul ani înscris 
prin Garaimalan. (min. 16 și 83) 
și Pană (min. 57) S-au remarcat: 
Niculescu, Hois.au, Pană și Miitrea 
de ta Progresul și Niculescu de la 
Flamura roșie.

H. Cohn și A. Constaniinescu — 
corespondenți

FLAMURA ROSIE BURDUJENI — 
FLAMURA ROȘIE BACĂU 

1—0 (0—0)
Suceava 27 (prin telefon) — Joc 

dinamic, în care textRiștii din Bur. 
dujeni a>u avut inițiativa in majo
ritatea timpului. A înscris Coconeș 
(min. 68). Siam remarcat: Husa 
și Coconeș de la învingători, Ga- 
vriilescu și Glosau de ta învinși 

Eremia Ion — corespocxtent
AVÎNTUL FĂLTICENI —

FLACĂRA Cl MP! NA 1—2 (0—1)
Fălticeni 27 (prin telefon) — 

Deși au dominat, gazdele au pfer- 
diuit, din cauza imprecizie; linte' 
de .atac.

Goiurile au fost tiscr.se de Min- 
culescu (min. 30) și Zaharia (min. 
67) pentru Flacăra și de Reman 
(min. 90) pentru AvintuL

Af. Olaru și Negru Lazăr — 
corespondenți

LOCOMOTIVA IAȘI — DINAMO 
GALAȚI 4—2 (2—1)

7a.?i 27 (prin telefon) — Jocul 
.a fost, în generat, ha discreția gaz
delor, care s-.au prezentat rntr-o 
formă foarte bună. Golurile au fost 
înscrise de Dram (2), Creangă și 
Filip pentru Locomotiva, Oprea și 
M icul eseu pentru Dtaamo.

De... remarcat arbitrajul slab al 
fui St. lonescu II Bucureșii. El_ a 
trecut cu vederea multe durități, 
a dat decizii în compensație și n-a 
„văzut" că golul a:l piaitrullca ri 
lerovtairilor a fost marcat din of
said.

Eugen Ursu — corespondent
DINAMO BACĂU — FLACĂRA 

1 MAI PLOEȘTI 4—2 (1—,0)
Bacău 27 (prin telefon de la sub- 

redacția noastră). Diiiamoviștii au 
avut mult de lucru în acest joc. 
Oaspeții s-au prezentat foarte bine 
și au avut perioade lungi de do
minare. Lima lor de .atac .a abuzat 
însă de driblinguri și de combinații 
inutile. In schimb, gazdele au ac
ționat mai simplu și au „căutat" 
în mod continuu poarta.

Punctele dmâimovișWor au fost 
înscrise de Gnistea (mim. 4 și 51), 
David (min. 62) și Oaidă (min. 
74) — Pentru oaspeți au înscris 
Stanoslovici (mta. 80 din 11 m.) 
și Popa (min. 84). Arbitrajul lui 
I. Neguț (București) a fost, în 
generai), bun.. El a acordat însă 
cu prea multă ușurință o lovitură 
de pedeapsă în favoarea oaspeților. 
S-au remiaircait; David, Weber și 
Vairga de iia Dinamo, Stancrfo'.-fe; 
Popa și Ștefănes'ou de ta Hacărs 
1 Mai.

Ilie Iancu — oresposerrz

INFORMAȚII ©onosport

CLASĂWNm
1. Met. Uz. Tract.

Orașul Staiin 2 2 0 0 5:0 4
2. Loc. Buc. 2 2 0 0 4:0 4
3. Loc. Craiova 2 1 1 0 2:1 3

4—5. Progr. C.P.C.S. Ț 1 0 0 1:0 2
4—5. Știința Buc. 1 1 0 0 1:0 2

6. Știința Craiova 2 1 0 1 4:3 2
7. Dinamo 6 Buc. 2 1 0 1 1:2 2
8. Flacăra Moreni 2 1 0 1 2:3 2
9. Met. St. Roșu 2 0 1 1 1:2 1

10. Loc. Tr. Severin 0 0 0 0 0:0 0
11—12. Progr. Sibiu 2 0 0 2 0:2 0
11—12. FI. roșie Sf. Gh. 2 0 0 2 0:2 0

13. Metalul Buc. 2 0 0 2 0:6 0

1. Metalul Reșița 2 o 0 0 3:0 4
2. Locomotiva Arad 2 1 1 0 2:1 3

3—4. Met. Hunedoara 1 1 0 0 2:0 2
3—4. Metalul C. Turzii 1 1 0 0 2:0 2

5. Progr. Oradea 2 1 0 1 8:3 2
6. Metalul 108 2 1 0 1 5:2 2
7. Locomotiva Cluj 2 1 0 1 6:4 2

8—9. Flacăra Mediaș 2 1 0 1 3:3 2
8—9. Met. Baia Mare 2 0 2 0 1:1 2

10. Progr. Satu Mare 2 1 0 1 2:8 2
L—12. Metalul Oradea 2 0 1 1 1:2 1
L—12. FI. roșie Cluj 2 0 1 1 1:2 1

13. Minerul Lupeni 2 0 1 1 2:5 1
14. Metalul Arad 2 0 0 2 0:7 0

1. Progr. Focșani 
2—3. Flacăra Cîmpina 
2—3. Dinamo Bacău

Locomotiva Galați 
Locomotiva Iași 
Fl. 1 Mai Ploești

2 2 9 î
2

4.
5.
6.

7—8. FI. roșie Bacău
7—8. Dinamo Bîrlad

9. FI. roșie Burdi'Jeni 
10—11. Avîntul Fălticeni 
10—11. Știința Iași

12. Dinamo Galați
13. FI. r~Te Bulrsși

1
2
2
2
2
2

• S:1
4
4
4

• 1:9 2
1 4^ 2
1 wi

i ia i
1 2:4 2

2 •
2 e
1
1
1
1
1 •
1 •
I • 2 13 I
• • 2 13 I
• •IM»*

2 • > 2 ta 4

•’ Tată cum arată un buletin cu 12 
Rezultate exacte de la concursul 
'Pronosport Nr. 12, etapa din 27 
martie 1955:

I. Cehoslovacia A — Aus
tria A 1

TI. Știința Cluj — CX.A. X
11 î. D namo Buc.—FI. r. Arad 1

SPORTUL POPULAR
>**5- Mr. 2590

IV- FI. PI. — Loc. Tg. Mureș X 
V. Avîntul Reghin—Min. Petr. 2

VI. Loc. Tim.—Știința Tim. 2 
VII. Djn. Or. Staim-Loc. Const. 1 
VI(I. Flac. Med.—-Progr. Oradea 1

IX. Progr. Sibiu — Loc. Buc. 2 
X. Met. Arad—Mat. C. Turzii 2

XI. Progr. Focșani—Fl. r.Buh. 1
XII. Din. Bîrlad — Știința Iași 1

La acest concurs au fost depuse 
aproximativ 470.000 buletine.

ETAPA WTOAtRtE

Flamura roșie Sf. Gheorghe — 
Știința Craiova.

Locomotiva București — Progre
sul C.P.C.S.

Locomotiva Craiova — Dinamo 6.
Metalul București — Progresul- 

Sibiu.
Metalul Uz. Tractoare — Flacă

ra Moreni.
Locomotiva Tr. Severin — Știin

ța București.
Metalul Steagul roșu — stă.

ETAPA VIITOARE
Locomotiva Arad —- Progresul 

Satu Mare.
Mjneoil Lupen>i — Flacăra Me

diaș.
Metalul Reșița — Metalul Baia 

Mare.
Metalul Hunedoara — Metalul 

Arad.
Metalul Cîmpia Turzij — Me

talul 108.
Progresul Oradea — Metalul O- 

radea.
Locomotiva Cluj — Flamura ro

șie Cluj.

ETAPA VIITOARE
Buhuși: rhmwra roșie — Dinamo 

Bîrlad
Iași: Știința — Flacăra 1 Mas 

Ploețti
Cimpina: Flacăra — Locomoti

va Gatați
Burdujeni: Flamura roșie — A- 

vîîatul Fălticeni
Focșani: Progresul — Locomoti

va Iași
Galați: Dinamo — Dinamo Ba

cău
(Fd. roșie Bacău stă).

Hois.au
tiscr.se


IN CLASAMENTUL CATEGORIE» A LA FOTBAL
Dnwmo București—Fiansura roșie Arad 2-0 (0-0)Interesantă etapă, ieri, in cam pionatul categoriei A I Dacă vic

toriile echipelor Dinamo București și Dinamo Orașul Stalin erau aș
teptate, în schimb pufini scontau rezultate de egalitate la Ploești 
și la Cluj, victoria Minerului la Reghin și scorul mare de la Timi
șoara. Toate aceste rezultate au de terminat modificări serioase. în 
clasament. Flacăra, Minerul și mai ales Dinamo Orașul Stalin și 
Știinja Timișoara au urcat, iar Locomotiva Timișoara și Flamura
roșie au înregistrat cobortri v 
situația cea mai bună: conduce 
tul:

1. Dinamo București (!)
2. Flacăra Ploești (3)
3. Progresul București (2)
4. Minerul Petroșani (5—6)
5. C.CJi. București (4)
6. Dinamo Orașul Stalin (9)
7. Știința Timișoara (11)
8. Știința Cluj (8)
9. Locomotiva Timișoara (5—6)

10. Flamura roșie Arad (7)
11. Locomotiva Tg. Mureș (12)
12. Locomotiva Constanța (10)
13. Avîntul Reghin (13)

Cifrele din paranteză indică 1 
etapa de ieri.

Etapa viitoare (3 aprilie)
Minerul Petroșani — Dinamo București
Locomotiva Timișoara — Avînituil Reghin
C.C.A. București — Flacăra PI oești (se dispută sîinbătă 2 aprilie)
Progresul București — Știința Cluj
Locomotiva Tg. Mureș — Loco motiva Constanța
Flamura roșie Arad — Dinamo Orașul Staffim 
Știința Timișoara stă.

Avîntul Reghin—Minerul Petroșani 2-3 (1-1)
REGHIN 27 (prin telefon). — 

Am asistat peste 4.000 de specta
tori. Joc dirz, viu disputat, în care 
jucătorii ambelor echipe au luptat 
mult peV.ru victorie, fără ne- 
regularități. Rezultatul o nedreptă
țește pe Avîntul, care, față de as
pectul jocului și de comportarea 
6a în raport cu adversarul, merita 
un meci nul.

AVINTUL (antrenor Efemer Ko- 
csis): Secheș-Katona, Bartha, To- 
triță-Veszi, Feher-Eleș, Mateon, Hu
lea. Constantinescu, Cătană (Lu- 
kacs in min. 46)

MINERUL (antrenor A. Șepci): 
Crisuie-Romoșan, Vasiu, Pa na it- 
Deleami, Coidum-Pa raschiva, Sima, 
Moldovan, Gabor. Turcuș.

Scorul este deschis după numai 
3 minute de joc: Vasiu, Cotdum și 
Crîsnic intervin greșit la o minge, 
Eleș scapă și marchează. Urmează 
noi atacuri aile Avintului, oprite de 
Crîsnic. Minerul revine în atac, da
torită jocului mai calm și rutinei 
și egalează în min. 23 prin Gabor. 
Pînă la pauză, jocul se desfășoară 
mat mult la c sminti! '.ereirui'uii. Avîn-

Locomotiva Timișoara—S
TIMIȘOARA 27 (prin telefon de 

Ia subredacția noastră). — Știința 
a jucat foarte bine, cu acțiuni va
riate și rapide încheiate cu dese 
lovituri la poartă. Locomotiva s-a 
comportat sub așteptări. Apărarea 
a fost ușor penetrabilă, iar linia 
de atac a jucat fără convingere. 
Primele minute die joc au fost e- 
gatle, apoi Știința a luat inițiativa 
și a început să domine deschizind 
scorul în min. 15 prin Dinulescu. 
Peste opt minute, Dinulescu în
scrie din nou, după un schimb de 
pase cu Boroș și Lazăr. Locomoti
va are o scurtă revenire, dar A. 
Covaci (min. 26 și 28) și Szekely 
(min. 30 și 32) ratează situații fa
vorabile. Echipa feroviarilor se re
simte mult rile pe urma absenței 
lui Androvici, care a părăsit tere
nul in min. 28. Deși Știința conti
nuă să fie superioară, totuși Loco
motiva reduce scorul în min. 39 
prin Bădi-anțu. Dună pauză Știfn-

Dinamo Orașul Stalin—Lccomotiva Constanța 2—1 (2—0)
ORAȘUL STALIN (prin tele

fon). — Spectatori: 5.000. Arbitru: 
Ștefan Geac. Formațiile: DINAMO 
(antrenor Gh. Iovidn): Muntea- 
nu -ț- Friuth, Laizăr, Seires (Cscgezi 
din min. 86) — Hidișan, Floreșcu— 
Scorțan, Rădulescu, Radu Tudor, 
Boitoș, Mihai. LOCOMOTIVA (an
trenor E. Ml adin): Nebela — Doi- 
cescu, Tatomiir , Stăncescu — Ma- 
nole, Jarnea — Cojocaru, Ispas, 
Sever, Cădariu, Popescu (Vultur). 
De la început, dinamoviștii între
prind acțiuni periculoasa. In min. 
4 Doicescu lămurește o situație pe
riculoasă. In min. 8, Mihai trage 
din careul de 16 m. în brațele por
tarului, iar Boitoș îl imită două 
minute mai tîrziu. Constănțenli 
contraatacă și e rîndul lui Sever și 
Cădariu să tragă pe lîngă poartă. 
In min. 32 la un rou atac. Radu 
Tudor reia în plasă o minge res
pinsă de Tatomir: 1—0 Oaspeții 
încearcă să egaleze, dar înaintarea 
e lipsită de efjoadiate. In mto. 42 
Scorțan centrează. Boitoș sare !a 
minge, iar Stăncescu — țncwcînd 
să-l oprească din acțiune — comite

'di ginoase. Dintre echipe, Dinamo are 
cu trei puncte avans. Iată clasamen-

5 4 1 0 10: 3 9
4 2 2 0 9: 4 6
4 2 2 0 4: 2 6
5 2 2 1 6: 4 6
5 2 2 1 6: 5 6
5 2 1 2 5: 6 5
5 2 0 3 10 :7 4
4 1 2 1 5: 4 4
5 1 2 2 7:10 4
5 1 2 2 4: 6 4
4 1 1 2 4: 6 3
5 1 1 3 3: 9 3
4 0 0 4 2: 9 0

ocupat de echipe înainte de

tul atacă puternic la începutul re
prizei secunde și înscrie în min. 
48: Hulea pătrunde spire poartă și 
trage d‘:n unghi dificil în bară. 
Mingea ajunge la Crîsnic, care în
să o scapă și Mateon marchează. 
Trece doar un minut și Minerul 
egalează din nou. Parasctiva 
sprintează pe lingă Bartha și tra
ge de la 20 m. Mingea sare peste 
portarul care plonjase și intră în 
poairiă. Jocul devine și mai dirz. 
Lukacs și Mateon ratează de 4 
ori, Crîsnic apăirînd cu succes. Mi
nerul contraatacă și înscrie, dar 
golul este anulat pentru poziția de 
ofsaid a iui Paraschiva. Acesta în
scrie tn punct valabil în min. 86, 
asigurind victoria echipei sale. Ar
bitrul N. Mihăilescu a apreciat 
greșit în mai multe faze die joc, 
man ailes la ofsaad și la aplicarea 
„legii avantajului".

La tineret: Avîntul-Minerul 3-0 
(1-0), prin piunciale înscrise de J. 
Munteamu (2) și Fuîăp. Joc foarte 
frumos, tefmfc.

P. Trufia 
corespondent

ița Timișoara 1-6 (1-2)
ța atacă aproape fot timpul și în
scrie încă patru puncte prin Ma
zăre (min. 48 și 83), Dinulescu
(min. 76) șî Gîrfeanu (min. 85).
Locomotiva, care a cedat cadența 
după al treilea gol, a ratat totuși 
în min. 88 o ocazie prin A. Covaci, 
care a tras alături o lovitură de 
Ia 11 m.

■ ȘTIINȚA (antrenor V. Dehelea- 
nu): Uțiu-Zbîrcea, Brînzei, Flores- 
cu-Cojereanu, Nicalin-Gîrteanu, La. 
zăr (Hess din min. 46), Dinulescu, 
Mazăre, Boroș.

LOCOMOTIVA (antrenor I. Len- 
gheriu): Franciscovici-GOrbuș, An- 
idrovici (I. Covaci din mm. 28), Ro- 
deanu-Gall, Ritter-A. Covaci (Dă- 
răban), Szekely, I. Covaci (A. Co
vaci), Ferencz, Bădeanțu.

In jocul de tineret: Știința — 
Locomotive 4-2 (4-1). Au marcat: 
Ciurugă (2), Venturini și Groza 
respectiv Klein și Bungescu.

P. VELȚAN și S. ȘERBAN 

hends in careu. Lovitura de la 11 
m- este transformată de Mihai: 
2—0. La reluare, aspectul jocului 
se schimbă. Oaspeții joacă cu mai 
mult elan, obligîndu-i pe diinamo- 
viști să se apere cu 7 oameni. In 
min. 55 Ispas execută în bară o lo
vitură liberă la 17 m. In min. 61 
Vultur șutcază spre poartă, Mun- 
teanu respinge și tot Vultur reia 
„pe lîngă". In min. 62, Manole 
trece inter stingă, iar Cădariu mij
locaș dreapta. Atacul Locomotivei 
devine mai eficace. Floreșcu sal
vează de pe linia porții în min. 64. 
Scorul este redus de către Ma
nele în min. 85. In min. 87 Boitoș 
părăsește terenul, fftnd lovit de 
Doicescu, care este eliminat din 
ioc. S-au remarcat: Lazăr, Sereș și 
Hidișan de la învingătofi și Ne
bela. Tatomir. ‘Ma.nole și Ispas de 
la învinși.

La tineret: Dinamo — Locomoti
va 2—1 (0—0).

Cristian Porumbo!u Ș: 
Octav Căpriță 

corespondenți

Peste 60.000 de spectatori au fost i 
prezenți la deschiderea activități- 
d'e fotbal de pe stadionul „23 Au
gust". Toți acești iubitori ai fot
balului, deziluzionați însă de des
fășurarea primei reprize a meciu
lui, i-au chemat cu vehemență „la 
ordine" pe cei 22 de fotbaliști 
care ieșeau spre cabine. Protestele 
unanime ale spectatorilor care 
au cerut fotbal de calitate au gă
sit ecou doar la una din echipe: 
Dinamo, care in a doua jumătate 
a partidei a practicat un joc supe
rior celui din prima parte, in orice 
caz un joc mai aproape de posi
bilitățile fotbaliștilor de valoare 
care compun formația.

De altfel, această superiorita
te le-a adus dinamoviștilor victo
ria, fiindcă în repriza a doua ei 
au fost în permanență în jumă
tatea de teren a arădanilor și au 
atacat susținut poarta lui Kiss. 
Spre deosebire de prima repriză, 
bucureștenii au acționat variat în 
ofensivă, pasele fiind mult mai 
precise și trimise deseori din miș 
care. Explicația revenirii de după 
pauză a echipei Dinamo trebuie 
căutată și în îmbunătățirea servi
ciului mijlocașilor, care a-u dat 
pase utilizabile înaintașilor și nu 
au mai servit mingi lungi, impo
sibil de ajuns rie către coechipie
ri și ușor de interceptat de apă
rarea textiliștilor, cutii au făcut 
în primele 45 de minute. Este dat 
că între jocul dinamoviștilor din 
Imtiia repriză și comportarea lor 
din a doua a existat o diferență de 
cel puțin o clasă. Faptul apare cu 
atît mai simptomatic cu cit el s-a 
repetat în ultimele trei fntîlniri ale 
ecnipei Dinamo Dacă un adversar 
poate fi „cuminte" o repriză (ca 
zul Flamurii roșii), apoi povestea- 
*îu se~ poate repeta la infinit, pen
tru că în alte condiții și cu alți 
adversar:, o jumătate de meci ju
cată prost poate fi scump plătită

După terminarea partidei, Ser- 
fozo ne-a spus : „Fără să mârchezi 
goluri nu poți ciștiga !“. Nu este 
un lucru nou afirmația mijlocașu
lui Flamurii roșii, dar ea cantine

Flacăra Ploești—Locomotiva
PLOEȘTI 27 (prin telefon). Peste 
10.000 de spectatori au asistat la I 
un joc interesant, terminat la e- | 
galitate. Chiar de la început mure
șenii sînt cei care conduc jocul și 
acționează rapid. O minge ajunsă 
la Soos este expediată de acesta 
în plasă (min. L), și astfel scorul 
este 1—0. Flacăra își revine cu 
încetul și pune stăpînire pe joc. 
In min. 12 Fereț primește o pasă 
de la Marin Marcel și, de la 20 
de metri, înscrie: 1—1. In min. 
14, la un corner executat de Teo- 
dorescu, Pereț înscrie cu capul: 
2—1. Flacăra atacă mereu, dar nu 
poate înscrie pentru că oaspeții se 
apără organizat, remarcindu-se in 
special portarul Varga. Piuă la 
sfîrșit gazdele domină, iar mureșe
nii întreprind contraatacuri pericu
loase, așa cum a fost cei din min. 
28, cînd Gieri'r.g a condus mingea 
de la centru pină la linia -de 16 
m, unde i a pasat lui Bociardi. 
care a tras tare, punindu-1 in di
ficultate pe Roman.

Repriza a doua a fost to‘al di
ferită ca aspect Locomoti’ a a 
jucat acum mult mai bine, do
minând. Egalarea s-a produs în

Știința Cliij—C.
CLUJ 27 (prin telefon de la snb- 

redacția noastră).
Un joc de mare interes. Tribu

nele stadionului „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ s-au dovedit neîncăpătoare 
pentru cei peste 15.000 de specta
tori prezenți.

In primele 10 minute, Știința do
mină. Rezultatul acestei superiori
tăți este concretizat chiar îrr min. 
7. La capătul unei frumoase com
binații Avram-Lutz-Dragoman. ace
sta din urmă înscrie din voie. In 
min. 20, C.C.A. beneficiază de o 
lovitură liberă de la 20 m., foarte 
bine executată de Tătaru. Portarul 
Tudor salvează respingând în cor
ner. O rrouă ocazie de a egala au 
militarii și în min. 28: la un atac 
al bucureștenilor, Tudor iese mult 
dim poartă, mingea îl depășește și 
este degajată de pe linia porții, în 
ultimă instanță, de Dobrescu. In 
repriza secundă, este rindțil echi
pei C.C.A. să domine. Egalarea 
survine în urma unei acțiuni per
sonale a lui Petre Moldovan, care, 
de la 18 m., trage imparabil. Sîn- 
tem în min. 18 al celei de a doua 
reprize și scorul este de 1-1. Stu
denții fac eforturi mari pentru a-1 
modifica și au cîteva ocazii hune, 
pe care însă Dragoman ș: Suciu 
le ratează. 

tasăși explicația comportării foarte 
slabe a echipei campioane. Așa 
cum s-a prezentat pe teren, Fla
mura roșie a apărut în postura 
unei echipe care luptă pentru a nu 
primi goluri și — în consecință — 
pune accentul pe apărare. Or, se 
știe că în fotbal „cea mai bună 
apărare poate fi străpunsă măcar 
odată", lucru pe care echipa din 
Arad l-a verificat pe propria-i pie 
Ie Atît timp cît înaintarea va 
continua să fie un compartiment - 
anexă, jocul Flamurii roșii nu se 
va îmbunătăți. Iată pentru ce so
cotim că o mai bună pregătire a 
alacanțikw sau chiar schimbarea 
formulei qvintetuluj ofensiv tre
buie să fie obiectivul nr 1 al ară- 
danilor, care ieri au nimerit doar 
de DOUA ori poarta lui Birtașu.

Și acum iată acțiunile din care 
s-au marcat cele două goluri >

Afin. 66: Ene trimite lui Barta 
care trece mingea lui Nicușor, a- 
flat pe centrul careului de 16 m. 
Acesta saltă balonul peste Kiss, 
care-i ieșise în întimpinare : 1—0

Min. 77: Nicușor fuge de la cen
trul terenului și îl servește pe ex
trema dreaptă pe Barta, care, d'n 
colțul careului, trimite mingea 
peste Kiss, sub bara transversală 
a porții: 2—0. („Un gol frumos", 
spunea Capaș și avea dreptate).

Arbitrului M. Cruțescu, care a 
condus bine, i s-au prezentat for 
mafiile :

DINAMO (antrenor: A. Nicu- 
lescu): Birtașu-Băcuț I, Băcuiț II, 
Toma-Călinoiu, Nemeș-Barta, Ni
cușor, Ene, N-eagu, Suru (din min. 
70 Boian).

FL. ROȘIE (antrenor : Fr. Dvor- 
jak): Kiss-Lupeș, Dușan, Sziics 
(din min. 53, Fazekaș)-Caipaș, Ser- 
fozo-Jurcă, Ioanovici, Birău, Mar
eea, Dumitrescu.

Sau remarcat: Băcuț I, Băcuț II, 
Toma, Călinoiu , Lupeș, Dușan, 
Szucs, Mercea.

La tineret, Dinamo-Fl. roșie 1—2 
(0—1). Au marcat: Don (2) și 
respectiv Nunweiller.

EFTIMIE IONESCU

îg. Mureș 2-2 (2-1)
Elin. 55, cînd Jozsi, atent, a urmă
rit o minge scăpată de Roman 
ș« a marcat cestmgherit. 2 2 in 
această parte a joculu' mureșenii 
au dominat mai mult, dar nu au 
mai putut înscrie. De remarcat că 
în min. 65 arbitrul nu a sancțio
na* un iauit m careu comis e 
Vakarcs 1 asupra lui Dragau. 
P i’ă la sfîrșitul me< mlai ceai a 
rămas confuz, Flacăra îndeosebi 
jucînd foarte nervos.

Arbitrul D. Dimulescu (Bucu
rești) a condus următoarele for
mații : FLACĂRA (antrenor I. Oa- 
nă) : Roman—Pahooțu, Marinescu, 
Topșa—Cosmoc, Pereț—Ștefăncscu, 
Teodorescu, Dragau, Marin Marcel, 
Ghiță (Capoianu din min. 64) .

LOCOMOTIVA (antrenor Șt. Do- 
bai) : Varga—Vakarcs. I, Vakarcs 
II (Gierling din min. 46), Ftilop— 
Szasz, Kajlik—Soos, Boctemii, Joz
si, Gierling (Katona), Pakay.

In meciul de tineret, Flacăra a 
obținut victoria cu scoruF de 5—0 
(3—0).

Florian Albu și
'ontin Scărlătescu 

corespondenți

C. A. 1-1 (l-O;
A fost un joc viu desfășurat în- 

tr-o alură sportivă și terminat cu 
un rezultat just. In prima repriză, 
înaintarea bucureștenilor nu a dat 
satisfacție, spre deosebire de apă
rare, în care au excelat Apolzan și 
Voinescu. După pauză introduce
rea lui P. Moldoveanu în ecl ipa 
C C. A. s-a dovedit bună. Atacul 
bucureștenilor a devenit mai agre
siv, punînd mai mult în pericol 
■poarta apărată de Todor. Știința,, 
a jucat cu mult elan și a avut o- 
cazii de gol mai numeroase.

ȘTIINȚA CLUJ : (antrenor St. 
Covaci): Todor-Szekely, Dobrescu, 
Nedefcu - Don, Georgescu - Suciu, 
Lutz, Avram, Moldovan, Drago
man.

C.C.A. (.antrenor Ilie Savu): Vod- 
nescu-Zavcda 11, .Apolzan, Victor 
Dumitrescu-Bahnt, Bone-Victor 
Moldovan, Aiexandrescu (din min. 
46 P. Moldoveanu), Onisie, Tăta
ru, Demien.

A arbitrat Alexandru Toth (Ora
dea), cu unele greșeli care n-au in
fluențat însă buna desfășurare a 
jocului.

La tineret: Știința Cluj — C.C.A. 
0-2 (0-2). Au înscris Munteanu și 
Smărăndescu.

R. FISCH

Etapa de ier? 
a campionatului de handbal

In cea de a doua etapă a cam
pionatului republican de handbal 
s-au înregistrat. în general, re
zultate normale. Singura surpriză 
poate fi socotită numai diferența 
cu care dinamoviștii din Orașul 
Stalin i-au întrecut pe cei din 
București, lată cîteva detalii asu
pra jocurilor :

ȘTIINȚA I.C.F.—FLACARA 
PLOEȘTI 12—9 (6-5)

Victoria studenților este merita, 
tă. Ei au avut continuu conduce
rea în repriza 1, dar după pauză 
au fost egalați la 7—7. Din acest 
moment. Flacăra Ploești, cu o pre
gătire fizică insuficientă, a cedat 
ritmul. Au marcat pentru studenți: 
Căliman (6), Fleischer (2), Oprea. 
Nodea, Zultner și Cernescu. Pentru 
ploeșteni au înscris: Stavarache
(3) , Țigău, Teodorescu, Velicu, Șe- 
lairu, Vulescu și Tischler II. 
DINAMO 6 BUCUREȘTI-DINAMO
ORAȘUL STALIN 5—11 (2-7>

Meciiri nu s-a ridicat la nivelul 
scontat, în speciali din cauza sla
bei comportări a bucureștenilor. 
Dinamo 6 a avut un început foarte 
slab, fiind condusă de la început și 
nemaiputînd reface handicapul. 
Oaspeții au excelat în jocul de a- 
pârare. In atac ei au întreprins ac
țiuni simple și eficace. Autorii go
lurilor: Pahan (3), Schimitz II (3), 
Martini (2), Heichel, Diaconescu 
și Donca (Dinamo Orașul Stalin), 
Bock (2), Roger Cernat, Radu Cer- 
nat și Tischler (Dinamo 6 Bucu
reștii

VOINȚA SIBIU-FLAMURA 
ROȘIE CISNADIE 19-4 (4-21

Localnicii, cu o pregătire fizică 
și tehnică superioară, și-au impus 
superioritatea mai ales în repriza 
secundă. Flamura roșie s-a arătat 
insuficient pregătită fizic. Au în
scris Kremer (2), Roth (2), Bretz 
(2), Hochsman, Weidenfeld, Lani, 
Otto, pentru Voința, iar Kapp. 
Mantsch (2) și Soger pentru e- 
chipa din Cisnădie.
METALUL TIMIȘOARA—C.C.A.

Q—ll (4—6)
Rezultatul este just. învingătorii 

au avut pregătire fizică mai bu
nă. Nivelul jocului a fost satisfă
cător. Au înscris: Sauer (4), lost 
(2), Wagner (2), Schuler, Aleitert, 
Bota pentru C.C.A. și Eh.enreich
(4) , Ortinau (2), Guneș (2) Bon- 
fert pentru Metalul.

FLAMURA ROȘIE J1MBOLIA 
—ȘTIINȚA TIMIȘOARA 

6—10 (2—5)
Oaspe'ii au ciștigat pe merit. 

Localnicii au fost impreciși în a- 
runcările la poartă. Ei au ratat Ș: 
3 lovituri de la 13 m. Punctele au 
(ost marcate de Vlad (2), Jspas 
(2), Zugrăvescit (2), Jude (2), 
Laclie și Mărgineanu pentru ti
mișoreni si de: Simon (2), En- 
gelman (2) și Schutz (2) pentru 
gazde.

Din cauza deranjării circuitelor 
telefonice, rezultatul meciului de ia 
Reșița (Metalul—Știința Iași) nu 
ne-a parvenit pînă la încheierea e- 
diției.

Recorduri 
in concursul de naiație de ieri

Comisia orășenească de natație 
a organizat ieri la bazinul acope
rit de la Floreasca un concurs în 
cinstea Săptămînii Mondiale a Ti
neretului. In cadrul acestui concurs, 
înotătorii de la Știința au avut o 
comportare deosebit de frumoasă, 
reușind să stabilească alte noi re
corduri republicane. Astfel, tinăra 
înotătoare Margareta Wittgenstein 
a corectat și recordul probei 200 
m. liber junioare categoria I și II 
(cu o săptămină în urmă reușesc 
să doboare recordurile pe distanța 
100 șț 400 m. liber, junioare), 
realized timpul de: 2:59,9. Ve
chiul record de junioare categoria 
a 11-a îi aparținea tot ei, cu tim
pul 3:01,8, iar cel de categoria I. 
Ilenei PetresCu (Constructorul) cu 
timpul de 3:01,5. . .

Un att reprezentant al asociației 
Știința, care a stabilit cu ocazia 
acestui concurs un nou record re
publican, este Kiaus Kovats. El a 
parcurs distanța de 200 m. spate 
în 2:50,7, nou record R.P.R. juniori 
categoria a Il-a. Blajek, Mar nes- 
cu, Kroner, Chirvăsuță au realizat, 
după cele patru schimburi ale șta
fetei 4x100 m. liber, un nou re
cord de juniori categoria I și II, 
cu timpul 4:27,4. In continuare, 
alți 6 înotători de la Știința au 
mai parcurs fiecare cîte 100 m., 
reușrnd, împreună cu cei 4 de mai 
sus, să corecteze și recordul probei 
10x100 m. liber de juniori catego
ria a Il-a. Timpul realizat: 12:18,6.
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SELECȚIONATA DE BOX A BUCDREȘTIULUI Andrei Demeter și Mircea Stein
A ÎNTRECUT CU 7-3 REPREZENTATIVA PARISULUI au obținut două noi recorduri la atletism

PARIS (prin telefon). — Sîtn- 
bătă seara, sala Elysee Montmartre, 
din cartierul Place Pigalle, a fost 
plină pînă la ultimul loc. Toate bi
letele fuseseră vîndute și peste 
3.000 de spectatori parizieni aștep
tau începerea reuniunii de box din
tre selecționata Parisului și cea a 
Bucureștiului. Apariția în ring a ce
lor două echipe a fost salutată cu 
vii ovații de spectatori, după care 
a avut loc schimbul de fanioane. 
Au rămas apoi in ring Mircea Do- 
brescu (București) și Gaston Leniou- 
zy (Paris). De la primul sunet al 
gongului, Mircea Dobrescu între
prinde o serie de acțiuni spectacu
loase, afirm ndu-și superioritatea. 
Lemouzy încearcă să contraatace, dar 
fentele lui Dobrescu îl fac să tri
mită loviturile în gol. Dobrescu 
duce lupta in același ritm susținut 
și cîștigă net la puncte. (1—0).

In limitele categoriei cocoș, Toma 
Constantin îl întîlnește pe Masso 
(Paris). Boxerul nostru se dove
dește foarte bine pregătit tehnic. 
Acțiunile lui sînt variate ,remar- 
cîndu-se îndeosebi croșetele și se
riile de „un-doi". La capătul celor 
trei reprize, Toma Constantin cuce
rește o binemeritată victorie la pun
cte (2-0).

Meciul N. Mîndreanu (București) 
— Cadeau (Paris), disputat în ca
drul categoriei pană, a oferit spec
tatorilor o luptă foarte vie. In re
priza I Mîndreanu a fost numărat,

Constructorul București 
a întrecut Locomotiva Grivița Roșie 

la rugni
După jocul dintre Constructorul 

Buc. și Locomotiva Gr. Roșie ne-am 
amintit de proverbul „la pomul 
lăudat să nu te duci cu sacul" !...

Intr-adevăr, întîlnirea promitea 
un spectacol de calitate, pe care 
publicul l-a așteptat însă zadarnic. 
Un joc confuz, cu elementare gre
șeli de ordin tehnic și tactic, o 
luptă fără perspectivă, iată ce au 
oferit jucătorii formațiilor care s-au 
înfruntat ieri pe terenul de la Par
cul Copilului. Victoria a fost de
cisă de o lovitură de picior pe 
care a transformat-o Șerban Me
hedinți în repriza a doua. Greșea
la, sancționată just de arbitru, a 
fost a lui Gh. Pîrcălăbescu, care 
și-a placat un adversar fără balon 
în apropierea buturilor echipei sale. 
Din acest moment, Locomotiva are 
o revenire, dominînd în apiopierea 
centrului terenului, dar fără efica
citate. Spre sfirșit, inițiativa îi re
vine Constructorului, care nu mai 
poate însă înscrie.

Desigur, cu tot jocul de factură 
slabă, echipierii Constructorului au 
meritul de a fi obținut victoria, mai 
ales în astfel de întîlniri cu carac
ter decisiv. Este, de altfel, primul 
succes al formației Constructorul 
în fața redutabilei echipe feroviare. 
Acest succes confirmă presupune
rea că învingătorii din meciul de 
ieri vor participa direct la lupta 
pentru pimul loc în actualul cam
pionat.

Jucînd închegat, organizat și just 
orientat tactic, ca și duminica tre
cută în compania Constructorului 
București, Progresul Sănătatea a 
reușit de data aceasta o victorie 
în fața formației Minerul din Pe
troșani. Acest succes, obținut ce-i 
drept la un scor minim (3—0), 
confirmă aprecierile bune făcute 
despre jocul prestat de Progresul, 
dar șî insuficienta vigoare a a- 
cestei echipe.

Dinamo București, a avut de în
fruntat un adversar peste, care se 
credea că va trece mai greu: 
Constructorul Or. Stalin. In formă 
excelentă, bucureștenii au obținut o 
categorică victorie cu 22—0 (9—0), 
dovedindu-se cea mai bine pregă
tită echipă cfin actualul campio
nat.

Progresul F. B. deși condusă cu 
5—0 și mai apoi cu 5—3, a sfirșit 
învingătoare jocul cu Dinamo IX, 
la scorul de 6—5, în urma trans
formării unei lovituri de pedeapsă 
și a unei încercări reușite în ul
timele minute. La Timișoara, 
C.C.A. a întrecut Știința cu 11—3 
(5—0). Rezultatul este destul de 
strîns și dovedește că timișorenii 
și-au îmbunătățit jocul. Campionii 
au practicat un joc confuz, deși cu 
multe atacuri, nereușind să-și cre
eze situații favorabile pentru’ a în
scrie. Punctele au fost realizate de: 
Penciu, Dobre, Bereksztaszi și 
N. Ghiondea, iar pentru Ș'tiința de 
Georgescu (drop-gol). 

dar :n minutele următoare el a mar
cat mai mult decît adversarul său, 
atacînd plin de energie. Juriul a 
hotărît însă să-i acorde victoria la ’ 
puncte boxerului francez (2—I).

Gh. Fiat (București) a întîlnit un 
adversar foarte dificil în persoana 
lui Pierre Renoult (Paris), în limi
tele categoriei semiușoară. După 
trei reprize viu disputate, în decur
sul cărora Gh. Fiat s-a relevat prin 
vigoarea atacurilor și puterea lovi
turilor, el a adus o nonă victorie 
selecționatei noastre, cîștigînd la 
puncte (3—1).

Cea mai frumoasă întâlnire a se
rii a fost aceea din cadrul catego
riei ușoară, în care Const Dumi
trescu (București) l-a înfruntat pe 
Dominique Fernandez (Paris), cam
pionul Franței din acest an. Fer
nandez a fost dominat și purtat 
prin toate colțurile ringului, Dumi
trescu fiind declarat învingător la 
puncte (4—1).

O bună comportare a reușit și 
Francisc Amhruș (București). Lup- 
tînd în cadrul categoriei sem: mijlo
cii, el a dispus la puncte de Bru
nette (5—1).

In limitele categoriei mijlocie 
mică s-au infinit Petre Popescu 
(București) și experimentatul Pigou 
(Paris), campion al Franței. Mai 
tehnic, Pigou a învins ia puncte 
(5-2).

O desfășurare foarte palpitantă

Âu fost desemnați 
la lupte

Ieri la amiază au luat sfirșit în
trecerile finale ale campionatului 
republican individual de lupte cla
sice pentru seniori.

Spre deosebire de prima zi de 
concurs, cînd în mare măsură în- 
tîlnirile nu au corespuns, în cele
lalte două zile, cu cit ne apro
piam de turneele finale, am putut 
urmări meciuri mai interesante, 
desfășurate la un nivel mulțumi
tor, uneori foarte spectaculoase. In 
această privință, o contribuție im
portantă au avut elementele tine
re, mai ales la categoriile mici de 
greutate.

Dacă în prima zi de concurs am 
înregistrat victoria neconsacratului
I. Dono6e (Galați) asupra lui V. 
Popescu (Dinamo București), cam
pionul de anul trecut, și dacă am 
remarcat frumoasele victorii ale lui
I. Cernea (Sinaia) și ale altora, 
apoi astăzi, după terminarea con
cursurilor, putem afirma cu tărie 
că pe aceste elemente se poate pu
ne bază. Luptătorul Nr. 1 al fina
lelor a fost, desigur, I. Cernea, tî- 
năr de 19 ani, strungar fruntaș în 
producție, de la uzinele „1. C. Fri
mu" din Sinaia. Printre cele 5 vic
torii obținute de el la mari dife
rențe de puncte (cel mai mare 
punctaj obținut în finale — 39 p.), 
se numără și acelea asupra ruti- 
naților Fr. Hahn (Dinamo Orașul 
Stalin) și I. Denderle (Met. Ora
dea). Mare parte din aceste ele
mente ma>i au însă mult de învă
țat, și aceasta se poate vedea chiar 
din clasamentul întrecerilor, unde, 
cu mici excepții, întilnim la toa
te categoriile aceleași nume dirr a- 

Campionii pe anul
CLUJ 27 (prin telefon de la tri

misul nostru). Sîmbătă și dumi
nică s-au desfășurat în sala „la- 
noș Herbak", finalele campionate
lor republicane individuale de hal
tere pe anul 1955. Participarea 
masivă (74 concurenți), rezulta
te medii superioare celor din a- 
nul trecut și buna organizare, au 
constituit tot atîtea aspecte pozi
tive care au contribuit la succe
sul întrecerilor. In schimb, nu s-a 
făcut o suficientă popularizare, și 
din această cauză a asistat un nu
măr infim de spectatori.

Rezultate valoroase au realizat 
numai 1. Birău (în afară de 
concurs) și Octavian Gheorghiu. 
Primul a obținut un nou record 
al R.P.R. la stilul smuls-categoria 
semiușoară (90 kgr. — v. r. 87.5 
kgr.), iar ceî de al doilea a în
trecut recordul la stilul împins-ca- 
tegoria semigrea (115 kgr. — v.r. 
112.5 kgr.).

Iată acum rezultate tehnice:
Cat cea mai ușoară: 1. V.

Becteraș (FL r. Craiova) 262,5 
kgr., (77.5 — 77.5 — 97.5), 2. 
1. Balmău (Știința Buc.), 245 kgr,, 
3. Șt. Orban (Dinamo Buc ) 230 
ko’’ I

a avut întîlnirea dintre Vasile Tiță 
(București) și Assaga (Paris), în 
cadrul categoriei mijlocii. Tiță a 
început foarte bine meciul, reușind 
acțiuni pline de eficacitate. Assaga 
a ripostat prin lovituri la corp, iar 
în repriza a Il-a lupta s-a îndîrjit și 
mai mult, reprezentantul nostru rnar- 
cînd avantaj. In repriza a IlI-a după 
un schimb violent de lovituri, Tiță 
a fost trimis la podea în urma u- 
nei lovituri la ficat. El nu a mai 
putut relua lupta. învingător prin 
K.O.: Assaga (5—3).

Cu mult interes a fost urmărită 
de spectatori și întîlnirea din ca
drul categoriei semigrea dintre Ghețu 
Velicu (București) și Malignevini 
(Paris). Atacînd în forță și plasînd 
multe lovituri la corp, Ghețu Veli
cu și-a asigurat un net avantaj, cîș
tigînd la puncte (6—3).

Ultima întîlnire a galei a fost 
de scurtă durată. Dumitru Ciobota- 
ru (București) a pornit unul din ca- 
racteristicele sale atacuri și după 
o serie scurtă de croșete la corp, 
Briant (Paris) a fost trimis la po
dea pentru opt secunde. El a reluat 
curajos lupta, dar Ciobotaru nu i-a 
dat răgaz să se refacă. O nouă se
rie de lovituri la„ figură și corp și 
Briant, complet' „groggy", e ne
voit să depună armele. Ciobotaru 
cîștigă prin oprire pentru inferiori
tate. Rezultat final: 7—3 pentru 
selecționata București.

campionii republicani 
clasice
nu trecuți. De pildă, chiar dacă 
patru din cele opt categorii și-au 
setimbat campionii, cei care au cu
cerit tricourile sînt luptători cu- 
noscuți, foști campioni și maeștri 
ai sportului. La acest capitol a- 
mintim că șapte dintre noii cam
pioni aparțin asociației Dinamo 
(unul de la Dinamo Lugoj, iar șa
se de la Dinamo București), care 
— ca în fiecare an — a prezentat 
un lot omogen și bine pregătit.

La sfîrșitul turneelor finale a 
fost stabilit următorul clasament: 
Cat. 52 kgr. : 1. A. RUZS1 (Dina
mo Buc.) campion R.P.R., 2, Ion 
Cernea (Met „1 C. Frimu" Sina
ia), 3. L. Denderle (Met Oradea) 
Cat. 57 kgr.: 1. M. SCHULTZ 
(Dinamo Buc.) campion R.P.R., 2. 
F. Ladislau (Din Orașul Stalin), 
3. D. Pîrvulescu (C.C.A.) Cat. 62 
kgr.: 1. FR. HORVATH (Dinamo 
Buc.) campion R.P.R., 2. I. Crîsnic 
(Loc. Tim.), 3. V. Sincular (Met. 
B. Mare) Cat. 67 kgr.: 1. D. CUC 
(Dinamo Buc.) campion R.P.R., 2. 
I. Hanțu (Progresul Lugoj), 3. Fr. 
Harry (Dinamo Orașul Stalin). Cat. 
73 kgr.: 1. V. POPOVICI (C.C.A.) 
campion R.P.R., 2. I Mureșan (Din. 
Orașul Stalin), 3. V. Pop (Met. 
B. Atare) Cat. 79 kgr.: 1. M. BE- 
LUȘ1CA (Dinamo Buc.) campion 
R.P.R., 2. Z. Covacs (Fl. r. Cluj), 
3. A Carodan (Fl. r. Arad) Cat. 
87 kgr. : 1. L. BUJOR (Dinamo 
Lugoj) campion R.P.R., 2. T. Iar
bă (C.C.A.) 3. C. Popescu (Din. 
Buc.) Cat. grea: 1. A. SULI (Di
namo Buc.) campion R.P.R. 2. O. 
Forai (Loc. Tim.), 3. P. Sipoș (Fl. 
r. Arad).

1955 la haltere
Cat. semiușoară: 1. I. Birău 

(Metalul Timișoasa) 270 kgr. (85- 
85-100), 2. Fr. Goschler (Progr. 
Buc.) 255 kgr., 3. L. Ionescu (P:o- 
gresul Buc.) 245 kgr.

Cat ușoară : 1. Gh. Ienciu (Fl. 
r. Buc.) 297.5 kgr. (87.5-90-120),
2. Gh. Purcărea (Dinamo Buc.) 
290 kgr., 3. T. Roman (C.C.A.)
282.5 kgr.

Cat. semimijlocie : 1. I. Ienciu
(Fl. r. Buc.) 325 kgr. (107.5-97.5- 
120), 2. Gh. Gospodinov (Dinamo 
București) 285 kgr., 3. Alfred En- 
gelmayer (Fi. r. Oradea) 285 kgr.

Cat. mijlocie: I. I. Dancea 
(C.C.A.) 345 kgr. (102.5-107.5-135), 
2 C. Bucur (Știința Buc.) 335 
kgr., 3. A. Vasarhely (C.C.A.)
317.5 kgr.

Cat. semigrea : I. Gh. Piticaru 
(Dinamo Buc.) 345 kgr (110-105- 
130), 2. O. Gheorghiu (Dinamo 
Buc.) 345 kgr. (115-105-125) 3. E. 
Delcă (C.C.A.) 340 kgr.

Cat. grea: 1. S. Cazan (C.C.A.)
382.5 kgr. (122.5-112.5-147.5),
2. L. Hnidej (Dinamo Buc.) 327.5 
kgr.. 3. N. Bălcăceanu (Știința 
Buc ) 317.5 kgr.

I. OCHSENFELD

Pe stadionul Tineretului din Ca
pitală s-a desfășurat ieri, în orga
nizarea consiliului regional Știința, 
un „frumos concurs atletic. Organi
zatorii s-au străduit să asigure a- 
cestui concurs cadrul corespunzător 
și, în cea mai mare parte, străda
niile lor au fost încununate de suc
ces. O surpriză deosebit de plăcu
tă a constituit-o marele număr de 
începători care au ținut să participe 
la întreceri. Astfel, au fost probe 
în care numărul înscrișilor trecea 
de 40, ceea ce este foarte îmbucu
rător. Iată de ce credem că este 
necesar ca marii mase a tineretului 
începător în ale atletismului să i 
se asigure concursuri săpfămînale 
pe diferite stadioane ale Capitalei.

Și, ca totul să fie bine, doi din
tre atfeții noștri și-au încununat 
eforturile cu performanțe care re
prezintă noi recorduri ale țârii. 
Este vorba de maestrul sportului 
Andrei Demeter și de tî'nărul Mir
cea Stein, care au stabilit primele 
recorduri atletice în aer liber ale a- 
nului 1955, la aruncarea suliței și, 
respectv, la triplu salt. Andrei De
meter a obținut 69,23 m., întrecin- 
du-și astfel vechiul record republi
can cu 60 cm. iar Mircea Stein a 
sărit 13.84 m. la triplu salt reu
șind să-și întreacă recordul cu 13 
cm. (este vorba de recordul de ca
tegoria a doua, juniori de 15—16 
ani). Studenta la I.C.F. Paraschiva 
Lucaci, în primul său concurs de 
disc din acest an, a obținut o a- 
runcare de 39,83 m. (cea mai bună 
performanță de pînă acum a sa era 
de 39,23 m ). Iată celelalte rezul
tate: femei (Avansate): ioo m.:

Ultimele pregătiri in vederea 
campionatelor mondiale de scrimă pentru juniori

BUDAPESTA 26 (Agerpres). — 
MTI transmite:

La Budapesta continuă pregăti
rile în vederea desfășurării cam
pionatelor mondiale de scrimă pen
tru juniori, care vor avea loc în
tre 8 și 10 aprilie. înscrierile so
site din numeroase țări dovedesc 
că aceată competiție internațională 
a tinerilor scrimeri va fi cea mai 
importantă din cele desfășurate pî-

Campionatul de fotbal
Budapesta 27. — 100.000 de

spectatori au fost prezenți ieri 
după-amiază în tribunele Nepsta- 
dionului, pentru a urmări jocul 
dintre echipele Honved și Kinizsi, 
care a luat sfîrșit cu un scor de 
egalitate : 0-0.

Campionatul de fotbal 
al R. P. Bulgaria

Sofia 27. — In cadrul cetei 
de a patra etape a campionatului 
de fothat al R.P. Bulgaria s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Dinamo Sofia — V.M.S. Statino 
1-2; D.N.A. Plovdiv — Spartak 
Pleven 0-0; Torpedo Sofia — 
Ț.D.N.A. 1-2; Mtnior Dimitrovo — 
V.V.S. Sofia 0-1; Spartak Stalins— 
Lokomotiv Piovd iv 1-1.

PE SCURT
• MOSCOVA 26, (Agerpres). — 

TASS transmite:
Un nou record unional de înot a 

fost stabilit de sportivul din Moscova 
Vladimir Strujanov. El a acoperit 
distanța de 200 m. fluture în timpul 
de 2’30**2/10. Această performanță 
este cu două zecimi de secundă sub 
recordul unional stabilit la sfîrșitul 
anului trecut de sportivul Vadim 
Martîncik.
• La 30 aprilie și 1 mai se va 

desfășura la Varșovia întîlnirea In
ternațională de natație dintre repre
zentativele Poloniei și Suediei.
• La Montreal s-a desfășurat un 

concurs de verificare a lotului fran
cez de tenis de masă în vederea 
campionatelor mondiale. Turneul a 
fost cîștigat de Hagenauer. Pe locu
rile următoare s-au clasat Roothooft 
și Cafiero.
• La Cardiff a avut loc meciul 

internațional de rugbi dintre repre
zentativele Walles-ului și Irlandei. 
Meciul s-a desfășurat în cadrul Cu
pei țărilor Europei apusene și s-a 
terminat cu victoria echipei din 
Walles cu scorul de 21-3.

Letiția Bardaș 12,8 sec.; Maria 
Zotu 13,0; lungime: Letiția Barda? 
5,06 m.; Gabriela Belu 4,93 m.; 
înălțime: Iutta Haffer 1,43 m.; 400 
tn.: Georgeta Mogoș 63,0 sec.; Ma
rla Miclea 65,6 sec-; disc: Paras 
chiva Lucaci 39,83 m.; Aline Poe- 
naru 37,18 m.; 800 m.: Valeria Tăl- 
măceanu 2:24,7; Georgeta Mogoș 
2:28,4; 80 m. g.: Melania Davido- 
vici 12,6 sec.; Sanda Grosu 127; 
greutate: Alexandrina Tănase 11,46 
m.; suliță: Alexandrina Tănase 
37,87 m.; Gabriela Stoica 36,67 tn.) 
4x100: Dinamo 52,5; Locomotiva 
53,7, Metalul 53.7; FEMEI (ÎNCE
PĂTOARE) : 400 m.: Maria Ionescu
65.4 sec.; Maria Șeitan 65,4: înăl
țime: Rodica Muică și Niculina 
Barbu 1,30 m.; lungime: Hilde 
Herst 4,61 m.; Maria Panait 4.39 
m.; 100 m.: Catrinel Serghie 13,9 
sec.; greutate: A- Mateescu 9,01 m

BĂRBAȚI (AVANSAȚI): 100 m! 
A. Stoenescu 11,0; Șt. Prlslceanu 
11,0; lire Savel 11,3; Ion Opriș
11.4 (în serii Wiesenmayer a obțiJ
nut 11,2); 800 m : Șt Mihaly
1:55,0; D. Bfrdău 1:56.2; D Rusu 
2:00,9; greutate: N. Ivanov 14.00; 
I. Heller 13,49; I. Vorovencio 
13,25; 3000 m.: N. Bunea 8:55,2; 
5000: F. Moscovici 15:05,4; I- Pui
că 15::36,4; P. Lazăr 15:50,8; su
liță: A. DEMETER 69,23 m.; D. 
Zamfir’65,05; G. Popescu 55,28; 
110 ni. g.: I. Opriș 15,0; I- 
Savel 15,5; I. Wittman 15,8; disc: 
S. Știirbu 42,98; N. Rășcănescu 
41,78; V. Manolescu 40,60; triplu: 
M. Stein 13,84; Z. Szabo 13,79; 
înălțime: A. Merică 1,86; C. Dumi
trescu 1,75- 

nă acum. Numărul înscrierilor la 
turneul de floretă (bărbați) este 
aitlt de mare îneît concursul Va trej 
bui să înceapă, probabil, cu o zi 
înaintea datei fixate. Pînă în pre
zent și-au anunțat participarea 
serrmeri din R.P. Polonă, R P.R., 
Austria, Anglia, Franța, Iugosla
via, Elveția, R.P. Ungară și din 
alte țări.

al R. P. Ungare
Vorbs Lobogo a realizat scorul 

etapei, dispunînd cu 9-0 de Sal- 
gotarjâni Bânyâsz. Noua promova
tă, Legiero, a terminat la egali
tate cu Pecsi Dozsa : 0-0.

In clasament conduoe Vorbs Lo
bogo cu 12 puncte, urmată de 
Kinizsi cu 10 puncte.

Emil Zatopek învingător 
in crosul l’Humanite
PARIS. — Duminică s-a desfă

șurat la Paris tradiționalul cros al 
ziarului L’Humanite, care reunește 
la start numeroși atteți fruntași din 
Europa.

Victoria i-a revenit cunoscutului 
atlet cehoslovac Emil Zatopek. Pe 
locurile următoare s-au clasat : 
Chromik (R. P. Polonă), Ulsharger 
(R. Cehoslovacă), Kovacs (R.P.U.), 
Tomis (R. Cehoslovacă).

® La Torino s-a desfășurat în- 
tîlnirea internațională de rugbi din
tre reprezentativele Italiei și Ger
maniei occidentale. Victoria a reve
nit echipei Italiei cu rezultatul fi
nal de 24-8.

® PRAGA, 26 (Agerpres). —
Recent s-a desfășurat la Bmo in- 

tîlnirea internațională de voie, im- 
tre echipele masculine DSO Spartalc 
(R. Cehoslovacă) și selecționata ora
șului Belgrad. Victoria a revenit 
voleibaliștilor cehoslovaci cu scorul 
de 3-1 (8-15; 15-6; 16-14; 15-10).

In aceeași zi. la Ostrava a avut 
loc meciul dintre echipa feminină 
de volei DSO Tatran (R. Cehoslo
vacă) și selecționata feminină a ora
șului Belgrad. Voleibalistele ceho
slovace au terminat învingătoare cu 
scorul de 3-0 (15-11; 15-11; 16-14).
• BUDAPESTA, 26 (Agerpres). —
Presa engleză anunță că în luna 

mai va pleca în R.P. Ungară echipa 
de fotbal Tottenham Hotspur din 
prima ligă a campionatului Angliei 
care va susține trei meciuri cu echi
pele fruntașe ale campionatului ma
ghiar.
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uientele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali $i difuzurii vohmtari din întreprinderi.


